ЗА СПРИЯННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ КУЛЬТУРИ
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації)
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
ТА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
та за підтримки Місії Д.Ойстраха та С.Ріхтера

I Міжнародний дитячо-юнацький конкурс піаністів “Bravo, Maestro!”
I International Music Competition of junior pianists “Bravo, Maestro!” 2018
ЗАСНОВНИКИ ТА ОРГАНІЗАТОРИ:

МЕТА КОНКУРСУ:
Популяризація кращих зразків сучасної української
та світової музичної класики, також заохочування дитячо-юнацького
фортепіанного виконавства та підвищення рівня педагогічної
майстерності, проведення майстер-класів.

– Сірченко О.Г. (директор ДМШ №10)
– Пікарський О. (Голова батьківської ради)
– Войтова О.А. (викладач ДМШ №10)

ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ:
У конкурсі беруть участь піаністи базових і профільних освітніх
установ початкової, середньої та вищої ланки (ДМШ, ДШМ, ЦМШ,
коледжі, училища, інститути, консерваторії, академії ).

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ:
2018 р. травень, місто Київ.

НОМІНАЦІЇ:
ФОРТЕПІАННИЙ АНСАМБЛЬ

СОЛЬНЕ ВИКОНАННЯ

Iк. – з 7–9 років включно;
IIк. – з 10–12 років включно;
IIIк. – з 13–15 років включно;
IVк. – з 16–18 років включно;
Vк. – з 19+

I к. – з 7–9 років включно;
II к. – з 10–12 років включно;
IIIк. – з 13–15 років включно;
IVк. – 16–18 років включно;
Vк. – 19+

СОЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО:
I вікова категорія

III, IV та V вікові категорії

ПЕРШИЙ ТУР:
– Твір епохи бароко, епохи рококо (на вибір);
– Твір або декілька творів українського композитора Павла Захарова.
(Тривалість виступу 6 хв.)
II вікова категорія

ПЕРШИЙ ТУР:
– Твір композитора епохи бароко,
епохи рококо (на вибір);
– Твір або декілька творів українського
композитора Павла Захарова.
(Тривалість виступу 10 хв.)

ПЕРШИЙ ТУР:
– Твір композитора епохи бароко, рококо (на вибір);
– Твір або декілька творів українського композитора Павла Захарова.
(Тривалість виступу 10 хв.)

ДРУГИЙ ТУР:
– Соната (I ч. або II–III ч.) таких авторів:
Д. Скарлатті, М. Клементі, Й. Гайдна,
В. Моцарта, Л. Бетховена

ДРУГИЙ ТУР:
– Соната (I ч. або II–III ч.) таких авторів: Д. Скарлатті,
М. Клементі, Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена;
– Твір композитора країни учасника.
(Тривалість виступу 10 хв.)

– Твір композитора країни учасника.
(Тривалість виступу 10 хв.)

ФОРТЕПІАННИЙ АНСАМБЛЬ:
(Виконання на одному інструменті)
I, II, III, IV, V та змішана вікові категорії:
– Твір або декілька творів українського композитора Павла Захарова;
– Твір за вибором учасника. Тривалість виступу
(I вікова категорія – 7 хв., II вікова категорія – 9 хв., III вікова категорія – 12 хв.,
IV вікова категорія-13хв., V вікова категорія-15хв.)

ПРИЗИ ТА НАГОРОДИ:
Учасників 1 категорії в номінації сольне виконання відзначають дипломами та
цінними подарунками. Для учасників II, III, IV та V категорій
в номінації “Сольне виконавство” та для учасників номінації
“Фортепіанний ансамбль” передбачені цінні призи.
У всіх категоріях буде визначений виконавець творів Павла Захарова,
який отримає спеціальний приз.
Вік учасників визначається станом на день відкриття конкурсу. Всі витрати,
пов’язані з участю в конкурсі – за рахунок учасника або сторони, яка їх відряджає.
Журі має право прийняти рішення про припинення виступу, якщо той виходить за межі регламенту,
не присуджувати всі премії, ділити премії між лауреатами конкурсу, присуджувати спеціальний приз,
заохочувальні премії та дипломи, рішення журі конкурсу є остаточним і не переглядається.
Про точну дату проведення конкурсу, вступний внесок і термін подання документів буде додатково
повідомлено в лютому місяці на сторінці Фейсбуку.

ЖУРІ:
Ю. Б. Дикий – Голова журі, професор кафедри спеціального
фортепіано OГМА ім. А.В.Неждановой. Голова Місії
Д. Ойстраха та С. Ріхтера (м.Одеса, Україна);
Тімур Гасратов – заступник Голови журі, доцент
Вищої школи музики (м. Фрайбург, Німеччина);
И. Н. Парада – старший викладач кафедри спеціального
фортепіано ОГМА ім. А.В.Неждановой;
Віра Аносова – професор, Вища школа музики (Севілья, Іспанія);
Олександр Самойлов – лауреат міжнародних конкурсів,
викладач вищої категорії ДМШ №10;
Роман Лопатинський – лауреат міжнародних конкурсів,
викладач КССМШ ім. М. Лисенка;

Ноти одеського композитора П. Захарова
можна придбати в інтернет-магазині:
https://www.plati.ru/seller/classic-pm/197306
Прослухати та обрати музику можна на сайті:
http://pavel-zakharov-pno.narod.ru/PianoMusic.htm

email: bmcom2018@gmail.com
За новинами слідкуйте на сторінці Фейсбуку:
www.facebook.com/BravoMaestroCompetition

Посилання на видані збірники:
1 Випуск – www.musiclavka.com.ua/product/ZAH-0001/,
2 Випуск – www.musiclavka.com.ua/product/ZAH-0002/ ,
3 Випуск – www.musiclavka.com.ua/product/ZAH-0003/,
Новий збірник “Прогулянки по клавішах”
www.musiclavka.com.ua/product/ZAH-0004/

Тел.: +380936029441
вул. Велика Васильківська, 75,
м. Київ, Україна 02000

